
 

58 

BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian (research methods) yaitu cara-cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, mengolah data dan menarik 

kesimpulan  berkenaan  dengan  masalah  penelitian  tertentu  (Udin, 2007:2). 

Pendapat lain mengatakan bahwa metode penelitian  adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009:2). Pada  

dasarnya metode penelitian adalah sebuah kegiatan untuk merancang, 

melaksanakan, dan mengolah data yang dilakukan secara ilmiah. 

Penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila mempunyai ciri-ciri keilmuan. 

Ciri keilmuan  meliputi rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya 

menurut akal sehat. Oleh sebab itu sebuah penelitian hendaknya dilakukan dengan 

cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati 

sehingga dapat dibaca atau diketahui oleh orang lain cara-cara dalam penelitian 

tersebut. Ciri ilmiah yang terakhir adalah sitematis yang artinya langkah-langkah 

dalam penelitian menggunakan proses yang teratur. Urut-urutan dalam proses 

penelitian harus ditempuh secara konsekuen. Hal ini seperti yang dikemukakan 

oleh Udin (2007:2) bahwa penelitian itu sendiri adalah proses dan analisis serta 

interpretasi   temuan yang  dilakukan  secara  sistematis dengan menggunakan 

metode-metode   ilmiah.   

Pada  penelitian ini, penulis menggunakan metode eksperimen kuasi 

(quasi experiment) dengan desain nonequivalen group pretest-postest. Metode ini 
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penulis pilih untuk membuktikan pengaruh permainan lacak kata dengan media 

kartu terhadap peningkatan pemerolehan bahasa anak usia dini. Penelitian dengan 

metode  eksperimen kuasi tidak menggunakan sampel acak (randomization) 

dalam penarikan sampelnya, tetapi menggunakan kelompok   yang sudah ada. Hal 

ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:79),”Pada desain 

ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random”. 

Untuk lebih jelasnya desain eksperimen kuasi tersebut dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:  

 
Tabel 3.1  

Desain Eksperimen Kuasi 

Kelompok Pretes Treatmen Postes 

A O1 X1 O2 

            B O3 

 

X2 O4 

 
Keterangan. 

A               : Kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan. 

B         : Kelompok kontrol. 

X1   : Kelompok yang mendapat perlakuan 

X2              : Kelompok kontrol 

O1 dan O3 : Tes  awal (pre tes) 

O2 dan O4 : Tes  akhir (pos tes) 

Sebagaimana yang telah digambarkan pada desain di atas, penelitian ini 

dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas 

ini mendapat perlakuan yang tidak sama. Kelas kontrol dengan menggunakan 
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pembelajaran secara konvensional. Pembelajaran konvensional adalah 

pembelajaran yang selama ini kita kenal dan kita lakukan dalam proses 

pembelajaran. Metoda yang digunakan dalam pembelajaran konvensional pada 

umumnya adalah tanya jawab. Metoda tanya jawab ini biasanya dilakukan setelah 

anak mendengarkan cerita yang diceritakan oleh  guru. Kelas eksperimen 

menggunakan pembelajaran melalui permainan lacak kata dengan media kartu. 

Secara garis besar langkah-langkah permainan tersebut adalah sebagai berikut. 

Anak mendengarkan  ketika guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan. 

Guru memberitahukan kepada anak  kartu kata bergambar apa yang harus dilacak 

atau dicari.  Kartu kata bergambar yang  dicari disimpan dalam suatu wadah 

bersama kartu-kartu kata bergambar lainnya atau disimpan di atas karpet/lantai 

dengan posisi tertelungkup, sedangkan kartu kata bergambar yang sama dengan 

yang harus dicari. Setelah menyebutkan nama kartu kata bergambar tersebut, 

barulah anak mencari kartu kata bergambar di dalam wadah. 

 
B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di RA Raudlatul Ulum Desa Leuwimunding, 

Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. 

Pemilihan tempat ini ditetapkan berdasarkan hasil pengamatan  peneliti  karena di 

RA Raudlatul Ulum mempunyai kelas gemuk.  Jumlah peserta didik 56 anak 

dibagi menjadi dua kelas masing-masing kelas berjumlah  27 dan 29 anak.  

Idealnya jumlah peserta didik anak usia dini dalam satu kelas adalah 18 anak. Ada 

semacam tantangan melaksanakan kegiatan di kelas gemuk baik berkenaan 
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dengan penguasaan kelas, proses pembelajaran, maupun hasil belajar. Begitu pula 

dengan pengorganisasian kelas.  

2. Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kelompok yang telah ada yaitu kelompok 

B1 dan B2 yang masing-masing berjumlah 27 dan 29 anak. Hal ini dikarenakan 

penelitian menggunakan eksperimen kuasi yang tidak memilih sampel secara 

random, tetapi menggunakan kelas yang telah ada. Dua kelas yang digunakan 

untuk penelitian itu, satu kelompok untuk kelas eksperimen dan satu kelompok 

lagi untuk kelas kontrol. Metoda pembelajaran di dua kelas tersebut berbeda. 

Kelas kontrol menggunakan pembelajaran yang konvensional, sedangkan kelas 

eksperimen  menggunakan permainan lacak kata dengan media kartu dalam 

proses pembelajarannya. 

 
C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas  dan 

variabel terikat. Variabel bebas (Variabel independen) adalah  variabel yang 

mempengaruhi variabel lain (variabel terikat), sedangkan variabel terikat  

(variabel dependen)  adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen.Variabel independen dalam penelitian ini adalah permainan lacak kata 

dengan  media kartu  (X), dan  variabel  dependen  yaitu  pemerolehan bahasa   

(Y). Variabel-variabel yang diteliti  dipelajari agar memperoleh informasi 
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berkenaan dengan variabel tersebut. Adapun variabel-variabel itu dapat 

digambarkan seperti dalam bagan berikut ini. 

 

 

 

 
Bagan 3.1 

Variabel Penelitian 
 

Keterangan: 

X: Permainan Lacak Kata sebagai variabel independen: 

1. Menggunakan kartu kata bergambar dengan variasi lomba (lari, loncat, 

jinjit, merangakak) 

Y: Pemerolehan bahasa  sebagai variabel dependen: 

1.   Melalui menerima bahasa (menyimak) 

2. Melalui mengungkapkan bahasa (berbicara) 

3.   Melalui keaksaraan 

 
D. Definisi Operasional 

Singarimbun dalam Riduwan (2009:281) memberikan pengertin tentang 

definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberikan petunjuk 

bagaimana variabel  diukur. Variabel penelitian terdiri dari dua variabel  yaitu  

variabel bebas atau disebut juga variabel indevenden dan variabel terikat atau 

disebut juga variabel dependen.Terdapat beberapa variable dalam penelitian ini 

yang perlu mendapat pendefinisian, yaitu: 

X 
Permainan Lacak Kata 

Y 
Pemerolehan Bahasa 
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1. Permainan Lacak Kata dengan Media Kartu 

      Permainan lacak kata dengan media kartu adalah kegiatan mencari kartu 

kata bergambar dalam suatu wadah. Permainan mencari kartu kata yang 

konvensional dilakukan sambil duduk mengelilingi wadah tempat menyimpan 

kartu kata, sedangkan  permainan lacak kata dilakukan melalui lomba baik sambil 

berjalan, lari, jinjit, merangkak maupun loncat. Adapun langkah-langkah 

kegiatannya adalah sebagai berikut:    

a. Tiga atau empat anak berdiri di garis awal. 

b. Wadah  yang berisi kartu kata bergambar  disimpan dalam jarak empat atau 

lima meter dari garis awal atau disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

anak. 

c. Sebelum anak melacak kartu kata bergambar, guru memperlihatkan kartu kata 

bergambar yang harus dicari oleh anak di dalam wadah yang telah disediakan. 

d. Anak  berjalan menuju  wadah tempat kartu kata bergambar disimpan untuk 

melacaknya. 

e. Setelah kartu diketemukan lalu dibawa kembali ke garis awal di mana guru 

menunggu.  

f. Anak membaca kartu kata bergambar yang diperoleh dengan suara lantang 

dan intonasi yang tepat. 

g. Kegiatan diulang pada kesempatan lain tetapi dengan gerakan berjinjit, berlari, 

atau meloncat dengan kartu kata bergambar yang berbeda. 

 Untuk mengetahui kata-kata yang dikuasai anak, diakhir pembelajaran 

anak mencoba mengucapkan kembali kata yang telah dipelajari. Selain untuk 
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mengetahui penguasaan bahasa,hal ini dapat pula dijadikan sebagai upaya agar 

anak dapat memahami bertambahnya perbendaharaan katanya. Setiap kegiatan 

yang telah dilakukan diharapkan anak dapat mengucapkan kembali lima kata. 

2. Pemerolehan Bahasa Pada Anak Usia Dini 

Pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan  berbahasa, baik 

berupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami, tanpa melalui kegiatan 

pembelajaran formal (Tarigan dkk, 1998). Usaha  dalam rangka penguasaan 

bahasa dinamakan  pemerolehan. Pemerolehan  bahasa pada anak adalah meniru 

bunyi yang didengar dari lingkungan   anak.  Pemerolehan  bahasa yang demikian 

dikatakan pemerolehan secara alamiah. Anak sebagai penutur pada awal 

pemerolehan bahasa tidak mempelajari bentuk bahasanya, namun yang paling 

utama bagaimana dengan bahasa tersebut anak dapat berkomunikasi dengan 

lingkungan. Ketika anak sudah memasuki pendidikan di sekolah, pemerolehan 

bahasa dapat dilakukan dengan suatu kegiatan yang direncanakan dan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Secara garis besar bahasa yang diperoleh 

mempunyai tingkatan yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. 

Variabel pemerolehan bahasa pada penelitian ini  mencakup beberapa hal 

di antaranya: 

1. Menerima bahasa atau menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan 

lambang-lambang bunyi ujaran yang disampaikan secara lisan. Pemerolehan 

bahasa melalui menyimak dapat dilakukan berdasarkan indikator mengulang 

kata yang didengar. 
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2. Mengungkapkan bahasa atau berbicara adalah kegiatan mengungkapkan isi 

pikiran atau melisankan apa yang ingin diutarakan. Mengungkapkan bahasa 

terjadi pada dua arah yaitu ada pembicara dan ada pendengar. Indikator-

indikator pemerolehan bahasa melalui mengungkapkan bahasa atau berbicara 

adalah (1)menyebutkan kelompok gambar yang diperlihatkan, 

(2)berkomunikasi  secara lisan tentang pengalamannya, (3)menyusun kalimat 

sederhana, (4)memiliki jumlah kata yang memadai untuk komunikasi sesuai 

keperluan. 

3. Keaksaraan atau hal-hal yang berhubungan dengan membaca yaitu   

menyebutkan simbol-simbol huruf. Keaksaraan mempunyai indikator-

indikator antara lain (1)menyebut simbol huruf dan kata yang sesuai dengan 

yang telah dipelajari, (2)mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda 

yang ada di sekitarnya, (3)menyebutkan kelompok gambar yang memiliki 

bunyi/huruf awal yang sama.  

 
E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur. 

Persyaratan dalam instrumen penelitian adalah adanya validitas dan realibilitas. 

Validitas menunjukkan bahwa hasil dari suatu pengukuran menggambarkan aspek 

yang diukur. Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut 

benar-benar mengukur aspek yang akan diukur. Sedangkan reliabilitas  

mempunyai ketepatan hasil pengukuran. Suatu instrumen dapat dikatakan  

reliabilitas  apabila  hasil  pengukuran  yang  dilakukan  berulang-ulang  hasilnya  

sama atau relatif sama. Jadi ada keajegan hasil pengukuran tersebut. 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman observasi 

sebagai alat observasi, dan lembar tes sebagai alat tes. Pedoman observasi 

digunakan ketika pembelajaran berlangsung, sedangkan lembar tes digunakan 

untuk mengetahui pemerolehan bahasa anak.  

.Adapun contoh pedoman observasi dan lembar tes  adalah sebagai 

berikut: 

                                                          Tabel 3.2 
Contoh Pedoman Observasi 

Pemerolehan Bahasa Anak Usia Dini 
               Nama Anak                   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
               Kelompok                     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
               Tanggal Observasi        : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
               Observer                       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                 Tema                             : …………………………….. 
 

No. Pernyataan Nilai 

1 2 3 4 

01 Anak dapat menyebutkan kembali nama gambar 

kendaraan yang ditunjuk guru. 

    

02 Anak dapat menyebutkan  nama gambar yang 

dipilih temannya secara acak. 

    

03 Anak dapat mencari dan menyebutkan nama 

gambar sesuai yang ditunjukkan guru 

    

 

Keterangan Skor : 

Nilai 1 : tidak tepat 
Nilai 2 : tepat sebagian 
Nilai 3 : tepat 
Nilai 4 : tepat dan jelas 
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Tabel 3.3 
Contoh Lembar Tes 

Pemerolehan Bahasa Anak Usia Dini 
Nama anak                          :……………………….. 
Kelompok                           :……………………….. 
Tanggal pelaksanaan          :……………………….. 
Tema                                   : ………………………. 
 

No. Pertanyaan Penilaian 
1 2 3 4 

01 Apa nama gambar kendaraan yang ditunjuk guru?     

02 Sebutkan nama gambar yang dipilih temanmu 
secara acak! 

    

03 Carilah dan sebutkan nama gambar yang sama 
dengan yang ditujukkan guru! 

    

 

Keterangan: 

Nilai 1    : menjawab tidak tepat 
Nilai 2    : menjawab tepat sebagian 
Nilai 3    : menjawab dengan tepat 
Nilai 4    : menjawab tepat dan jelas 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik  pengamatan (observasi) dan tes.  

1. Teknik Observasi  

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Pengumpulan data 

dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan mencatat secara 

sistematis  mengenai hal-hal  yang dikaitkan dengan penelitian. Hal ini 
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sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2009:145) 

yang mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di 

antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.  

Kriteria penilaian dalam penelitian yang menggunakan observasi dengan 

skor 1 sampai dengan 4. Skor tersebut  mengacu pada anak  yang tidak tepat 

melakukan kegiatan dan yang tepat dan jelas melakukan  kegiatan yang telah 

dirancang guru untuk  memperoleh bahasa dengan adanya peningkatan 

penguasaan kosakata. 

Ketika observasi dilakukan, peneliti dan guru menjadi pengamat 

(observer). Nilai diberikan sesuai kriteria yang telah disusun. Skor 1 (satu) 

diberikan untuk anak yang tidak tepat melakukan  kegiatan yang diharapkan, skor 

2 tepat sebagian, skor 3 tepat, dan skor 4 diberikan bagi anak  yang telah dapat 

melakukan  kegiatan dengan tepat dan jelas. 

2. Teknik Tes 

Data yang dikumpulkan dilakukan melalui tes baik pretes maupun postes 

untuk mengetahui pengetahuan yang dikuasai peserta didik. Seperti yang 

dikemukakan oleh Nana Syaodih (2005:223) bahwa tes hasil belajar kadang-

kadang disebut juga tes prestasi belajar, mengukur hasil-hasil belajar yang dicapai 

siswa selama kurun waktu tertentu. Pada penelitian ini tes digunakan untuk 

mengukur  pemerolehan bahasa pada anak.  Tes dilaksanakan di kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Hasil tes dapat digunakan untuk membandingkan pemerolehan 
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bahasa anak dengan membandingkan hasil dari kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen. 

 
G. Teknik Analisis Data 

Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dan hasilnya  dapat digunakan  

untuk menjawab rumusan permasalahan. Adapun langkah-langkahnya adalah  

sebagai berikut. 

1. Peningkatan Pemerolehan Bahasa Pada Anak 

Peningkatan adalah hasil proses dari yang sedikit menjadi banyak, atau 

dari yang rendah ke arah yang lebih  tinggi. Peningkatan dalam penelitian adalah 

sesuatu  yang terjadi sebelum dan sesudah  pembelajaran  dihitung dengan  rumus 

g faktor (N-Gain) dengan rumus Hake (Cheng, et.al, 2004: 35). 

 

Keterangan: 

Spost = Skor Postes 

Spre = Skor Pretes 

Smaks = Skor Maksimal Ideal 

Gain yang dinormalisasi ini diinterpretasikan untuk menyatakan 

peningkatan pemerolehan berbahasa anak dengan kriteria seperti pada tabel 3.4 
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Tabel 3.4 

Kategori Tingkat Gain Yang Dinormalisasi 
 

Batasan Kategori 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g < 0,7 Sedang 

g > 0,3 rendah 

 

 Peningkatan pemerolehan bahasa dapat dilihat dari perbandingan nilai  

g kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran melalui permainan lacak 

kata dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Suatu 

pembelajaran dikatakan lebih efektif menghasilkan g lebih tinggi dibanding 

pembelajaran lainnya. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Normalitas Distribusi Data 

Data yang diperoleh dihitung dengan menggunakan uji normalitas untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak.Uji normalitas distribusi 

data pemerolehan bahasa dilakukan dengan persamaan  

           

                                                   (Sugiyono, 2007:241) 

Dimana  

f0 : frekuensi observasi 

fe : frekuensi ekspektasi 

data dikatakan berdistribusi normal jika x2
hitung < x2

tabel 
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Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Chi Kuadrat. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1) Mengurutkan data,  yaitu dengan cara mengurutkan nilai dari yang terkecil 

sampai dengan nilai yang terbesar. 

2) Menentukan rentang (r) diperoleh dari selisih nilai terkecil dengan nilai 

terbesar. 

3) Menentukan banyak kelas interval yang dapat dicari dengan rumus  

K = 1+ (3,3)log n 

4) Menentukan panjang kelas interval   

5) Membuat daftar tabulasi 

6) Menentukan rata-rata hitung 

7) Mencari variansi 

8) Mencari standar deviasi yang dapat diperoleh dengan menarik akar dari 

variansi 

9) Menghitung nilai chi kuadrat 

10) Menentukan normalitas ditribusi.  

b. Uji Homogenitas 

Untuk memperoleh gambaran apakah varian kelompok kontrol dan 

kelompok ekperimen homogen atau tidak. Uji homogenitas distribusi data 

dilakukan dengan menggunakan persamaan. 

 

dengan S2 = varians 

Data dikatakan homogen bila Fhitung < Ftabel (Sugiyono: 2007: 276) 
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c. Uji Kesamaan Dua Rerata 

Uji kesamaan dua rata-rata dipakai untuk membandingkan antara dua 

keadaan, yaitu keadaan nilai rata-rata pre test anak pada kelompok eksperimen 

dengan anak pada kelompok control, keadaan nilai rata-rata post test anak pada 

kelompok eksperimen dengan anak pada kelompok kontrol, dan uji kesamaan 

rata-rata untuk g, uji kesamaan dua rata-rata (uji t) dilakukan dengan 

menggunakan dua sampel independen (Independent-Sample t Test). 

Ada dua rumus untuk uji-t dua sampel independen (Sudjana, 2005: 207) 

sebagai berikut: 

1. Dengan asumsi kedua variance sama besar (equal variances assumed): 

 

Dengan derajat kebebasan : nx + ny – 2 

 

Dimana : 

nx = besar sampel pertama 

ny = besar sampel kedua 

2. Dengan asumsi kedua variance  tidak sama besar (equal variances not 

assumend): 
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Apabila data tidak berdistribusi normal maka dipakai uji non parametrik 

yaitu uji Mann-Whitney atau Wilcoxon (Ruseffendi, 1998: 398). 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui distribusi atau sebaran 

skor data pemerolehan bahasa pada kedua kelas. Dalam penelitian uji normalitas 

data menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Uji homogenitas data 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varians kedua kelas. Uji 

homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Levence test, kemudian 

dilakukan uji-t. uji kesamaan dua rata-rata(uji-t) dipakai untuk membandingkan 

perbedaan dua rata-rata. 

 
H. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dengan pembelajaran menggunakan permainan 

lacak kata dengan media kartu untuk meningkatkan  pemerolehan bahasa melalui 

tiga tahap. Tahapan tersebut adalah tahap persiapan, pelaksanaan, dan analisis.  

1. Tahap persiapan 

Menyusun pembelajaran tentang permainan lacak kata dengan media 

kartu yang akan diterapkan pada kelas eksperimen atau untuk treatment. 

Pembelajaran yang disusun mencakup tahap pencapaian perkembangan, 

indikator pengembangan bahasa, media yang digunakan, alokasi waktu, dan 

peniliaian. Langkah selanjutnya menentukan instrumen yang akan digunakan 

untuk melihat pemerolehan bahasa anak. 

2.  Tahap pelaksanaan   

Pada tahap pelaksanaan diawali dengan permohonan untuk 

melaksanakan penelitian kepada Kepala Sekolah dan menyampaikan surat izin 
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penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Langkah 

berikutnya menyampaikan langkah-langkah permainan lacak kata kepada guru 

kelas yang kelasnya digunakan sebagai kelas eksperimen dengan ketentuan:   

a. Melatih guru kelas eksperimen tentang permainan lacak kata dengan       

     media kartu kata bergambar. 

b. Melakukan pretes di kelas kontrol dan di kelas eksperimen. 

c. Pelaksanaan kegiatan  dalam rangka pemerolehan bahasa di kelas kontrol 

dengan pembelajaran yang konvensional, dan di kelas eksperimen 

menggunakan permainan lacak kata dengan media kartu. 

d. Melaksanakan post tes di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. 

 
Tabel 3.5 

Jadwal Kegiatan Penelitian 
 

No. Jumlah Pertemuan Kegiatan Keterangan 
01. 

 
 
 

02. 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 
 
 

04. 

Satu kali 
 
 
 
Satu kal 
 
 
 
 
Delapan kali 
 
 
 
 
 
 
 
Satu kali 

Melatihguru tentang 
permainan lacak kata 
dengan mediakartu 
 
Pre tes 
 
 
 
 
Pelaksanaan pembelajaran 
melalui permainan lacak 
kata dengan media kartu 
 
 
Pelaksanaan pembelajaran 
secara konvensional 
 
Pos tes 

Guru pada kelompok 
eksperimen 
 
 
Di kelompok 
eksperimendan di 
kelompok control 
 
 
Kelompok 
eksperimen 
 
 
 
Kelompok control 
 
 
Kelompok 
eksperimen dan 
kelompok kontrol 
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3. Tahap analisis 

Data yang diperoleh ketika pelaksanaan kegiatan dikumpulkan dan diolah 

secara statistik. Data yang dikumpulkan dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Hasil pengolahan data dianalisis dan dideskripsikan. 

 

Tabel 3.6 

KISI-KISI PEMEROLEHAN BAHASA 
TEMA TRANSPORTASI 

 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Pulta Responden Butir 

Soal 
Pemero- 
lehan 
bahasa 

Menerima 
Bahasa 
(menyimak) 

1. Mengulang  kata 
yang didengar 

Obser- 
vasi 

Anak usia 
5-6 tahun 

1,2,3 

Mengung-
kapkan 
bahasa 
(berbicara) 

2. Menyebutkan 
kelompok 
gambar yang 
diperlihatkan 

Obser-
vasi 

Anak usia 
5-6 tahun 

4,5,6,7 

3. Berkomunikasi 
secara lisan 
tentang 
pengalamannya 

Obser-
vasi 

Anak usia 
5-6 tahun 

8,9, 
10,11, 
12,13 

4. Menyusun 
kalimat 
sederhana 

Obser- 
vasi 

Anak usia 
5-6 tahun 

14,15, 
16 

5. Memiliki 
sejumlah kata 
yang memadai 
untuk 
berkomukasi 
sesuai keperluan 

Oser-
vasi 

Anak usia 
5-6 tahun 

17,18 
19 

Keaksaraan 6. Menyebut 
symbol huruf 
dan kata sesuai 
dengan yang 
telah dipelajari 

Obser-
vasi 

Anak usia 
5-6 tahun 

20,21, 
22,23, 
24,25 

 
 
 

 
7. Mengenal suara 

huruf awal dari 
nama    benda  -       

 
Obser-

vasi 

 
Anak usia 
5-6 tahun 

 
26 
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benda yang ada 
di sekitarnya 

8. Menyebutkan 
kelompok 
gambar yang 
memiliki bunyi/ 
huruf  awal yang 
sama 

Obser-
vasi 

Anak usia 
5-6 tahun 

27,28 

 

Penelitian  pada  penulisan  ini   adalah   untuk   mengetahui   pemerolehan                        

bahasa  pada  anak  usia ini tepatnya anak usia 5-6 tahun.   Adapun  prosedur yang  

ditempuh  dalam  pelaksanaan   penelitian   ini   diawali dengan identifikasi dan 

perumusan masalah. Lakukan studi pendahuluan sebelum melaksanakan pretes 

baik di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen. Melaksanakan perlakuan di 

kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional, sedangkan di kelas eksperimen 

menggunakan permainan lacak kata. Adakan postes di kedua kelas dan hasilnya 

dianalisis untuk mengetahui pengaruh permainan lacak kata dengan media kartu 

terhadap pemerolehan bahasa anak.  Agar lebih jelas perhatikan bagan di bawah 

ini. 
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Identifikasi dan  
Perumuan Masalah 

 
 

Studi Pendahuluan 
 

Tes Awal/Pre Tes 
 

Kelas Kontrol  Kelas Eksperimen 
 

Pelaksanaan pembelajaran 
dengan metoda konvensional 

 Pelaksanaan pembelajaran 
melalui permainan lacak 
kata 

 

 

Tes Akhir/Post Tes 
  

Analisis Data 
 

 

Simpulan 
 

 

Bagan 3.2 
Prosedur Penelitian 

 

 

 

 


